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Oikealla tasolla suunnistuksessa ja epidemiassa

Nojosmäen huipun on lähellä mahtavaa jäkäläkalliota, AM-kisojen näyttämöä. Lähivuosina pääsemme 
tutustumaan tuon mahtavan alueen saloihin ja saloihin. Timo Joensuu ja Juha Lehtimäki tekevät parhaillaan 
maastotöitä Vaajakoskelle menevän tien molemmin puolin. 

Moni iltarastien suunnistaja kaipaa maastollisesti mutta myös taidollisesti uutta haastetta. Viime kesän Jukola-
karttoja selatessa huomasimme Jari Liuhan kanssa, että rinnesuunnistuksessa moni teki pahimmat virheet 
etsiessään rastia väärältä tasolta samastuksen pettäessä. Ks. Otto Liuhan kartta rasti 9. Siitäpä sitten ideoimaan 
sopivaa harjoitetta ei pelkästään juoksuajan vaan suunnistusajatuksen kehittämiseksi. Meni jokunen tunti ja 
Liuhan pajalta tuli kaksi ehdotusta radoista Harisenmäen kartalle Valkolaan, jota itsekin pidin parhaana tähän 
hommaan. Jari kehitteli suunnistusajatusteoriaa huomattavankin pitkälle ja julkaisemme sen kahden kartan 
kanssa. Samalla kannattaa katsoa vähän viime vuoden rastilehdestä hänen ajatuksiaan yösuunnistuksesta 
Himoksen kartoilla. Suunnistuksen osatekijöiden kehittämisen ituja antavat myös Janne Valkonen, Maiju 
Kovanen ja Marko Kivelä omissa haastatteluissaan.

Koronavirusideologian kanssa on kuin suunnistuksen. Aina ollaan lähestymässä jotakin tavoitetta, nyt 
rajoitusten purkua, mutta missä aikataulussa ja millä maastonosalla. Tarvitaan valtava määrä informaatiota, että
pandemian ja ihmisten voinnin taso pystytään määrittelemään. Silti voi tulla virheitä, kuten kasvomaskien 
räpellys kiinalaisten kanssa tai ulkomailta palanneiden vapauttaminen lentokentällä. Jarin teoriaan liittäisin 
vielä, vaikka se siinä kohdassa 5 onkin, varmistuksen merkityksen. Moni suunnistusguru on korostanut, että 
varmistuksia tulee tehdä mielellään kolmeen neljäänkin suuntaan. Esim. polkurikkaassa verkostossa kannattaa 
tsiigata muutakin kuin polunhaaroja. Oikean tason löytäminen ja tavoitteen toteutuminen hankalalla rastilla 
antaa eniten tyydytystä. Joskus on yksinkertaisesti parasta kysyä kaverilta neuvoa, että ei ihan mene hermot, 
kun on pallo hukassa, tai tulla pois maastosta ja koettaa joskus uudelleen. 

Pamausrasti-lehti ilmestyy nettiversiona. Olemme myös Ismo Paukun pyrkineet saamaan julkaisuun uutta 
ilmettä suht. iisillä valokuvasuunnistuksella Lammasmäestä ja sen lähialueelta sekä Jarin kanssa yllämainituilla
Harisenmäen alueen testiradoilla. Testiradat ovat kuitunauhoilla merkittyjä, mutta mikäli maastossa ei kovin 
suuria esim. hakkuumuutoksia satu, voidaan ne toteuttaa toisenakin kesänä. Jari muuten näytti muutenkin 
osaamisensa voittamalla nk. kurkocupin guppesarjan tiukan taistelun jälkeen. Ismon ottamia ja muitakin kuvia 
kannattaa selailla ViPan uudistuneilta sivuilta. Ismo oli muuten H60-sarjan hisurankin viides, otti IPR:n 
edustajana hopeaa SM-viestissä. Urilla Ismon kanssa samassa sarjassa kamppaili suunnistusjaoston uusi 
puheenjohtaja Juha Tolonen, joka menestyi mainiosti Kainuun Rastiviikolla. Juhan mietteitä voi lukea 
lehdestämme. 

Kiitämme kuluneesta kaudesta myös Sovatek-firmaa, jolta olemme saaneet tulostettuja korkealaatuisia 
karttoja ja toivomme, että firma voisi jatkaa työtään lomautusten jälkeen. Myös koko jaostotoiminta, 
rastitulosten kehittäjiä, karttojen viimeistelijöitä, konsultointia ratamestarityössä, kuten myös uusien 
nettisivujen laatijoita on syytä kiittää. Jossakin bittiavaruudessa lienee vanhoja tuloksia, mutta onneksi jaoston 
toimitakertomuksissa niitä on tallennettuna.  

Juha Niemistö, lehden toimittaja



JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ

Kaikilla suunnistusseuroilla meni ainakin tämän kevään suunnitelmat uusiksi erilaisten rajoitusten vuoksi. 
Koronaviruksen aiheuttaman pandemian vuoksi iltarasteja ei voitu käynnistää huhti-toukokuussa. Tätä 
kirjoitettaessa on vielä epäselvää, miten voimme toimia kesäkuussa, kun kokoontumisrajoituksia on vapautettu 
50 henkilöön saakka. 

Mutta jotain hyvää nämä rajoitukset ovat tuoneet tullessaan. Omatoimirastit ovat olleet suosittuja ja vaikka 
meillä ei ole osallistujien määrää tiedossa, arvioin, että kauas ei jäädä normaalin iltarastien osallistujista. Ja 
mikä parasta, kävijöissä on aivan uusia harrastajia ja perhekunnat ovat olleet yhdessä tutkimassa karttaa ja 
etsimässä rasteja. Olemme saaneet omatoimirastiviikosta hyvää palautetta ja on koettu, että tämä on juuri sitä 
mitä tässä tilanteessa on kaivattu. Päästä ulos luontoon reippailemaan ja etsimään ”aarteita”! 

Vuonteella juttelin yhden perheen kanssa mennessämme lähtöpaikalle. Perheen isä kertoi hänellä olleen 10 
vuoden tauko suunnistuksesta, mutta nyt kun saattoi valita päivän ja itselle sopivan ajan, innostui uudelleen ja 
toi mukanaan pienet lapsensa. Kaikilla oli kädessään kartat ja lasten iloisista puheista päätellen, kysymys oli 
mieluisasta tapahtumasta. Into oli suurta ja toivon mukaan se myös säilyy jatkossakin!

Kisakalenteri näyttää yksitoikkoiselta; peruttu, peruttu… aina toukokuun loppuun saakka. Tuntuu ihan oudolta,
kun normaalisti kisakausi alkaa jo huhtikuussa ja Äitienpäivään mennessä on takana jo useampia startteja. 
Jukolan viesti ja rastiviikot on jo aiemmin siirretty ensi vuoteen. Yli 500 henkilön tapahtumat on kielletty 
heinäkuun loppuun saakka, joten Etelä-Suomessa ei voitane kisoja juurikaan pitää. Odotamme 
Suunnistusliitolta vielä tarkempia ohjeita ja suosituksia kisojen järjestämisestä ja mahdollisista rajoituksista. 
Meidän vastuulla on järjestää Keski-Suomen AM-pitkän matkan kisa ja viesti 22.-23.8. uudella Nojosmäen 
kartalla Leppävedellä. Siitä alkaakin suunnistuksen keskisuomalainen kisaviikko päättyen Suunta Jyväskylän 
SM-kisoihin. Meiltä on jo nyt kysytty maajoukkuesuunnistajia myöten osallistumisoikeutta AM-kisaan ja 
viestiin. Jatkamme suunnittelua ja toivotaan, että kisat voidaan järjestää. Talkooväkeä silloin tarvitaan, joten 
laittakaapa päivämäärä jo nyt kalentereihin!

ViPan kotisivut ovat uudistuneet ja sisältöä täydennetään sitä mukaa kun aineistoa ja esityksiä saadaan. 
Kattavaa sähköpostilistaa on myös kaivattu ja nyt voitte käydä laittamassa tietonne sinne. Näin olette mukana 
ajankohtaisissa tiedotteissa.

Tämä on ensimmäinen tervehdys suunnistusjaoston puheenjohtajana. Tehtävä on varmasti haastava, mutta 
onneksi meillä on vankkaa osaamista ja kokeneita seuratoimijoita mukana jaostossa. Hienoa on myös se, että 
edellinen puheenjohtaja Alvoitun Petri on tukena. Petrin tietotaitoa tarvitaan edelleen! Lämmin kiitos Petrille 
hienosti vedetystä puheenjohtajakaudesta. Tästä jatketaan! Viime vuoden kokemuksesta voin sanoa, että ViPan 
paita päällä on hienoa suunnistaa!

Juha Tolonen  



SUUNNISTUSMENESTYKSESTÄ 2019

Venlojen ja Jukolan viestit

Kesäkuussa kokoonnuttiin Kangasalla tutun tuntuisessa maastossa. Varsinkin Jukolan pidemmillä radoilla 
alkutaipaleella oli heti entiseen tapaan pitkä reitinvalinta. Rastien otto sujui yleensä mukavasti. Lisäksi sää 
suosi kilpailua ja järjestelyt saivat paljon tunnustusta. Kävelyä parkkipaikoilta kilpailukeskukseen tuli tosin 
aika paljon. Parhaita henkilökohtaisia osuussijoituksia olivat Venlojen 1. joukkueen Maiju Kovasen IV 
osuuden 118. paras osuuaika ja Jukolan Antti Turpeisen IV osuuden 98. paras osuusaika.  Miesten IV joukkue 
ei päästänyt kertaakaan III joukkuetta edelleen viestin kuluessa. Mainittakoon myös, että 4. joukkueessa avasi 
Jukolauransa 15-ikäinen Otto Liuha, jonka kokemuksista oma haastattelunsa. Tuloksissa sijoitus viestissä 
kunkin osuuden jälkeen. 

Venlojen Viesti
(5,8+5,6+7,2+7,8 km)

206) Vihtavuoren Pamaus 1 3.49.28 (Salla Turpeinen 53.24/362., Anu Kovanen 47.59/258., Emmi Nummela 
1.06.36/274., Maiju Kovanen 1.01.28/206.),610) Vihtavuoren Pamaus 2 4.45.31 (Jenni Raivio 1.06.00/788., 
Helena Liuha 59.29/657., Suvi Eskelinen 1.15.09/613., Katriina Paloviita 1.24.52/610.),Vihtavuoren Pamaus 
3 ei lopputulosta

Jukolan Viesti

(10,7+10,4+13,1+7,2+7,7+11,0+12,8 km)

233) Vihtavuoren Pamaus 1 10.34.17 (Marko Kivelä 1.35.49/585., Jari Liuha 1.29.31/429., Heikki Kettunen 
1.45.31/333., Antti Turpeinen 57.47/238., Matti Kärkkäinen 1.07.00/213., Tomi Kyrönlahti 1.50.22/249., Petri 
Ström 1.48.14/233.),527) Vihtavuoren Pamaus 2  12.08.35 (Juha Häkkinen 1.41.32/862., Petri Alvoittu 
1.45.08/772., Ismo Paukku 2.01.42/671., Henrik Karelo 1.07.22/517., Marko Nalli 1.34.17/543., Arto Salonen 
1.50.49/506., Ilkka Tuominen 2.07.41/527.),1134) Vihtavuoren Pamaus 4  14.42.11 (Arto Valkonen 
1.55.23/1294., Heikki Kekoni 1.55.52/1237., Esa Manninen 2.29.37/1259., Otto Liuha 1.46.10/1215., Kari 
Puurunen 2.15.31/1309., Jukka Hänninen 1.56.09/1172., Jussi Häkkinen 2.23.27/1134.),1364) Vihtavuoren 
Pamaus 3 16.00.35 (Tahvo Rautavuoma 2.04.16/1548., Matti Virtanen 1.58.35/1365., Kauko Salonen 
2.45.21/1468., Juha Niemistö 1.43.59/1409., Risto Häkkinen 2.04.08/1364., Unto Eskelinen 2.17.23/1306., 
Hannu Väätäinen 3.06.52/1364.)

Kainuun Rastiviikko, Sotkamon Jymy 30.6.-5.7.

Rastiviikon kolmantena päivänä sattui seuramme historiankin kannalta merkittävä tilanne, kun sekä Päivi 
Anttonen että Juha Tolonen voittivat 60-sarjalaistensa osakilpailun ja olivat samassa tilaisuudessa 
pokkaamassa osakilpailun voittopalkintoa. Päivi voitti tuossa osakilpailussa kovat ja kokeneet sisarukset - 
takavuosien venlavoittaja Hennariikka Longan ja MM-pronssimitalisti Annariitta Kottosen. Juha sijoittui 
päätöspäivänäkin pronssille ja  lopputuloksissa sitten hienosti toiseksi. Hän kuvaili kilpailuja vauhtijuoksuiksi 
suppamaastoissa, mutta juuri siksikin tuli olla tarkkana rastinotossa ja reitinvalinnassa. Päivi sijoittui 
lopputuloksissa viidenneksi. Matias Liuha H13-14B:ssä juoksi aivan hurjasti päätöspäivänä ja voitti täysin 
suvereenisti tuon osakilpailun ja oli avaus- sekä kolmantena päivänä pronssilla mutta toisen päivän 
epäonnistuminen jätti yhteistuloksen harmittavasti saamatta. Hanna Alvoittu juoksi yhteiskilpailun 
kuudenneksi D 55-sarjassa ja Helena Liuha seitsemänneksi D 40 B:ssä. Topi Turpeinen H9RR:ssä oli 
yhteistulosten kahdeksas ja Otto Liuha H 16B:n yhteistulosten viides. Heikki Kettunen sijoittui kovassa 
H45A:ssa yhteistuloksissa neljänneksi ja päätöspäivänä hienosti toinen vain 27 sekuntia kärjestä (sarjassa yli 
60 osanottajaa). Samassa sarjassa Jari Liuha oli yhteistulosten yhdeksäs ja avauspäivänä viides. Henrik 
Karelo oli H 45 L-sarjassa yhteistuloksissa mainiosti neljäs. 

FIN 5 -rastiviikko Rautavaara, Tahko 14.-19.7.

Fin 5 rastiviikko käytiin kahden ensimmäisen osakilpailun osalta suppamaastoissa suhteellisen helpoilla 



radoilla vuoden 1996 Jukolakeskuksen läheltä Rautavaarassa, kolmannen päivän sprinttimaasto oli myös 
kartalta katsoen hyvin helppo mutta viimeiset kaksi osakilpailua pidettiinkin sitten fyysisesti ja osin 
suunnistuksellisestikin vaativassa ympäristössä. Varsinkin päätöskilpailu vaati kovaa kuntoa. Heikki Kettunen 
H 45A, Päivi Anttonen D 60  ja Marko Kivelä H35A olivat ainoat vipalaiset, mutta kaikki menestyivät hyvin. 
Marko sijoittui lopulta yhteistuloksissa kuudenneksi varsin tasaisin suorituksin. Päivi oli yhteistuloksissa niin 
ikään kuudes ja toisessa osakilpailussa peräti pronssilla. Heikki tavoitteli vielä kolmen parhaan joukkoon 
päätöskilpailuun asti, mutta jäi kuitenkin yhteistuloksissa sijalle VII. Sarjan kärki oli aivan kansainvälistä 
huippua eli Simo Martomaa ja Carsten Jörgensen. 

SM-kisat

Heikki Kettunen otti SM-erikoispitkän 5. ja SM-normaalimatkojen 8. sijan. Muita huomattavia saavutuksia 
Heikillä oli SM-keskimatkojen karsinnan 2. sija. Suomen rankissa Heikki nousi kovassa H 45-sarjassa 
yhdeksänneksi. Näillä meriiteillä Heikki pokkasi selvästi jaoston parhaan suunnistajan arvonimen jo viidennen 
kerran.Tähän on aikaisemmin pystynyt vain Juha Lehtimäki. 

AM-taso ja kansalliset kisat

Laskelmien mukaan AM-mitaleita kertyi "juoksusuunnistuksessa" ViPalle kuluneena vuonna 4 kultaa, 10 
hopeaa ja 8 pronssia. Mitalisijoja oli yhteensä 22 (v. 2018 16 ja v. 2017 15). Viestejä ei tänä vuonna käyty. 
Sprinttiin osanotto oli vähäinen. Lisäksi Pyöräsuunnistuksen AM-kisoissakin oli vain kaksi vipalaista, joista 
Heikki Kettunen otti hopeaa H 45-sarjassa ja Hannu Väätäinen pronssia, mutta tämä IPR:n riveissä. 

AM-partiossa Jämsänkoskella H180-joukkueemme ottivat kaksoisvoiton hienoilla Antti Anttosen ja Merja 
Rantasen laatimilla radoilla, tosin muita joukkueita ei mukana tuossa sarjassa ollut. Juha Tolonen voitti Rasti 
E4-kansalliset 4.5. suorastaan talvisissa olosuhteissa viiden minuutin kaulalla H 60-sarjassa. Kiuruveden 
Urheilijoiden kisoista tuli myös voitto. Samoissa kisoissa Kauko Salonen oli H 70 hopealla. Kauko voitti 
hienosti H 70-sarjan aluemestaruuden Saarijärvellä normaalimatkalla ja oli pronssilla AM-sprintissä 
Huhtasuolla. Veli Arto otti normaalimatkojen AM-hopeaa sarjassa H 55. Matias Liuha H 14 ja Otto Liuha H 
16 olivat molemmat em. Rasti E4-kisoissa toisena Am-yössä niinikään RE4:n järjestämissä hopealla. Otto sai 
hopeaa myös AM-keskimatkoilta Keljonkankaalta ja oli vastaavissa kansallisissakin kolmas. Näistä kisoista 
Tahvo Rautavuoma H 65 sai pronssia Am-keskimatkoilta ja samoin Risto Häkkinen H 70. Risto oli kolmas 
myös Rasti E4:n kevätkansallisissa. Sarjan voitti Matti Virtanen. Hän oli keskimatkoilla Keljossa hopealla ja 
Am-yössä ylivoimainen voittaja. AM-normaalimatkalta tuli pronssia ja Sisä-Suomen rastipäivien vastaavassa 
toisessa osakilpailussa Matti oli toinen kuten myös yhteistuloksissa. Itä-Hämeen Rastin avoimissa yökisoissa 
Matti voitti sarjansa. Juha Niemistö otti hopeaa AM-normaalimatkoilta. Jari Liuha H 45 oli hopealla AM-
yössä ja kolmantena Rasti E:n sekä Anttolan Urheilijoiden kansallisissa. Nämä molemmat voitti Heikki 
Kettunen. Saarijärvellä Heikki voitti molemmat päivät ja samalla normaalimatkojen Aluemestaruuden. 
Kyrösrastin avoimessa yökisassa Heikki oli toinen. Ismo Paukku oli AM-normaalimatkoilla kolmas, samoin 
Rasti E4:n kansallisissa H 60-sarjassaan. Petri Alvoittu otti Am-keskimatkoilta pronssia sarjassa H 50. Salla 
Turpeinen sai myös pronssin naisten yleisen sarjan AM-keskimatkalta kuten poikansa Topikin H 10 sarjassa. 
AM-yössä Marko Kivelä H 35 oli hopealla Heikki Kekonin tavoin H 55. Maiju Kovanen voitti D21A-sarjan 
kilpailun Saarijärven kisojen toisena päivänä. 



Maakuntaviesti Valkolassa maanantaina 20.5.2019

Muistathan vielä viime vuoden maakuntasuunnistuksen, jonka hienot kartat ja ratamestarityöt viimeisteli 
(kuvassa vasemmalla) Juha Lehtimäki, soramontun reunoja tasoitteli Valkolan kylätoimikunnan puheenjohtaja 
(kuvassa oikealla) Juhani Anttonen. Kilpailun seuraaminen hiekkapenkereeltä, asiantunteva selostus ja 
jännittävät ratkaisut sekä hyvät palkinnot mm. Päivin kukka ja pensas -valkolalaisesta firmasta kruunasivat 
onnistuneen päivän. Parkkipaikka-aluetta riitti. 

Valkolan kylä hoiti puffetin mallikaasti ja katsojia oli yllättävän paljon. Kilpailun johtajana sain hykerrellä 
käsiä antaumuksellisesta talkootyöstä, jota moni tämänkin lukija teki. On monta, joilla peukalo todellakaan ei 
ole keskellä kämmentä. Kiitos vielä kerran. Palaute kisasta, kartasta ja radoista oli kannustavaa ja 
kristallisoimaamme sapluunaa uskottiin seurattavan myös vuonna 2020 - miten se korona nyt sitten antaa 
mahdollisuudet. Vaajakosken Terän sivuilla on mahtava kavalkadi Touho Häkkisen ottamia kuvia ko. juhlasta. 

Jyväskylän 1-joukkue kävi kiivaan taiston Jämsän 1-joukkueen kanssa. Takavuosien Suomen mestareista Toni 
Saari (2015 normaalimatkat) voitti loppukilometrillä Antti Anttosen (2008 sprintti, 2013 viesti) ja voitto meni 
suurempaan kaupunkiin. Toivakan 1-joukkue otti pronssia Petteri Huikon ankkuroidessa (hänkin SM-hopean 
viestimitalisteja vuodelta 2013 samassa joukkueessa oli myös Toni Saari). Samalla Toivakka luonnollisesti 
voitti pienempien pitäjien kilpailun.  Kunnioitettavasti Äänekosken kaupunki oli saanut peräti viisi joukkuetta 
liikkeelle. Puulaakisarjassa taisteli kymmenen joukkuetta, mm. Vipan junnut. Samoilla alueilla käytiin jo 
männä viikolla omatoimirasteilla. 

Juha Niemistö



ViPan kuntorastit 2019 ja kesäkaudella 2020

Yhteensä viime kaudella oli 2473 kävijää, mikä oli 440 enemmän kuin edellisvuonna ja ennätys ViPan 
suunnistushistoriassa. Kun iltarasteja oli 19 kappaletta, saatiin keskimääräiseksi kävijämääräksi peräti 130 
suunnistajaa.

Iltarasti/omatoimirastitoiminta on lähtenyt käyntiin ja seuran sivuilta löytyy omatoimirastien karttoja,  
joita voi tulostaa itselleen ja samoilta sivuilta näkee, miten homma jatkuu kesällä. Omatoimirasteista ei 
ole maksua. Jos haluat tukea iltarastitoimintaa noin muuten, niin voit laittaa Pamauksen tilille pienen 
summan ja/tai on suositeltavaa olla myös Pamauksen jäsen, jolloin  tilinumerot samat (ks. Jäsenyys 
ViPan sivuilta).

KSOP 522122-46898  FI22 5221 2240 0068 98 / iltarastit
Nordea 131730-53595 FI66 1317 3000 0535 95/ iltarastit

Lisätietoja voi saada: Kari Puurunen, ViPa puh. 040 7082257, kari.puurunen(at)luukku.com
Lyhenteet: LI = Laukaan iltarastit, KM = kunnan mestaruuskilpailut, IRV = iltarastiviikon osakilpailu

12.5. Hirsikangas, 1:10 000, omatoimirastit (liput)
19.5. Jyrylänkangas, 1:10 000, omatoimirastit (liput)
26.5. Kattamäki, 1:10 000, omatoimirastit (liput)
2.6. Näätämäki, 1:10 000, opastus: kt 637 Leppävesi-Jyväskylä, muuta: LI
9.6. Kuusa-Oitinmäki, 1:10 000, opastus: kt 637 Peurungan risteys-Kuusa
16.6. Multamäki, 1:10 000, opastus: kt 637 Peurungan risteys
23.6. Harisenmäki, 1:10 000, opastus: tie 6375 Peurunka-golfin risteys
30.6. Hietasyrjä, 1:10 000, opastus: kt 637 Kuusa-Äijälä

KESÄTAUKO

4.8. Siikakangas, 1:10 000, opastus kt 637 Vihtavuoren risteys
11.8. Syömäsijanmäki, 1:10 000, opastus: kt 637 Äijälä, muuta: LI, IRV
18.8. Kiikkuharju, 1:10 000, opastus: kt 640 Tarvaalan risteys (Vuontee), muuta: LI
25.8. Nojosmäki, 1:10 000, opastus: kt 638 Leppävesi-Vaajakoski, muuta: LI ja KM
1.9. Hietasyrjä, 1:10 000, opastus kt 637 Kuusa-Äijälä
8.9. Vuontee, 1:10 000, opastus: kt 640 Tarvaalan risteys (Vuontee)
15.9. Kuhajärvet, 1:5 000, opastus: kt 637 Vihtavuori-Laukaa

Vipan testiradat ovat myös ilmaiseksi käytettävissä juhannukseen asti. Ks. toisaalla tässä lehdessä.



Otto Liuha korkkasi Jukolan Kangasalla 2019
ViPan riveistä saatiin pitkästä aikaa uusi juniori Jukolan aamuosuudelle. Kartta ohessa. Otto kulki melkoista 
haipakkaa maastossa. Kartalle on merkitty rehellisesti, mielenkiintoisesti ja laajasti arvioita 
suunnistussuorituksesta, mikä on erityisen hyvä jälkeenpäin tarkasteltaessa. 9. rasti oli varmaankin radan 
vaativimpia samastusmahdollisuuksien takia. Itsekin pyörähdin sitä melkoisesti (toimittajan kommentti).

1. Jännittikö osuudelle lähtiessä? 

Osuudelle lähdettäessä jännitti melko paljon. Oli melko pimeää mikä sai osuuden tuntumaan vieläkin 
jännittävämmältä. Tiesin kuitenkin, että metsässä oli paljon uria ja ihmisiä, joilta kysyä neuvoa, jos jokin 
menisi vikaan. Osuudelle päästyä kaikki jännitys katosi ja kaikki tuntui samalta kuin muissakin 
suunnistuskisoissa enkä jäänyt miettimään jännitystä sen enempää. 

2. Oliko rata mielestäsi vaikea? 

Rata oli mielestäni sopivan vaikea. Rata ei ollut liian helppo eikä se ollut myöskään liian vaikea, jolloin olisi 
pitänyt koko ajan pysähdellä katsomaan karttaa. Rata tarjosi nopea- ja helppolukuisia rastivälejä ja välillä 
raskas kulkuista ja vaikeasti luettavaa maastoa. Kokonaisuudessaan pidin radasta ja sen tuomista haasteista. 

3. Mikä osa meni kaikkein parhaiten? 

Parhaiten menivät rastivälit, joilla oli paljon luettavaa ja paljon uria. 

4. Osasitko käyttää syntyneitä uria? 

Muiden suunnistajien jättämät urat olivat suuri apu. Niillä pääsi juoksemaan lujaa ja niillä oli helppo lukea 
karttaa. Välillä oli rastivälejä, joilla seurasin koko ajan uraa, joka vei suoraan rastille. Ainoa huono puoli urissa
oli, jos jäi tiheikössä jumiin letkassa kulkevien hieman hitaampien taakse. Tällöin vauhti pysähtyi juoksusta 
melkein kävelyyn, kun tiheässä kuusikossa rymyäminen ei tuntunut houkuttelevalta. 

5. Jaksoitko juosta koko ajan? 

Radan varrella olevien juomapisteiden ansiosta ja muutaman energiageelin ansiosta jaksoin juosta koko radan 
ajan. Tosin välillä täytyi kävellä, jotta pystyi lukea karttaa vähän tarkemmin, ettei tulisi suuria virheitä. 
Lopussa tuntui, että olisi voinut vetää vielä vähän kovempaa. 

6. Olitko tyytyväinen suoritukseen? 

Olen melko tyytyväinen suoritukseeni ottaen huomioon, että se oli ensimmäinen Jukolan-viestini.  Minua jäi 
silti harmittamaan pari isompaa virhettä mitkä tein, jotka olisin voinut estää hieman runsaammalla kartan 
lukemisella. 

7. Mitkä ovat suunnistustavoitteet tulevaisuudessa? 

Tavoitteeni tulevaisuudessa on oppia lukemaan karttaa kovemmissa vauhdeissa ja kehittää juoksunopeutta. 

8. Haluatko sanoa vielä muuta Jukolan viestistä? 

Jukola oli mahtava kokemus ja olen varma, että tulen osallistumaan siihen vielä tulevaisuudessakin.





Yläkuvassa kartan ja maaston tulkintaa Bahamalla Clifford Parkissa 
Alakuvassa Marko suunnistamassa ViPan väreissä Mdinassa Maltalla

Maailmaa voi katsoa suunnistajan silmin missä vain, Marko Kivelän ajatuksia

- Ainahan paikkoja tulee katsottua sillä silmällä, että tuolla olisi kiva suunnistaa. Miksen suunnistaisi 
ulkomailla, kun suunnistan kotimaassakin. Joka paikasta on karttoja. Mikä sen hienompaa kuin suunnistaa 
kaupungeissa, kortteleissa, puistoissa tai vaikkapa linnan raunioilla, innostuu kertomaan Marko Kivelä.

Marko kertoo suunnistaneensa omatoimisesti ensimmäisen kerran Portugalissa 2014, kun koko perhe oli 
kolmen viikon lomalla. - Kolme viikkoa tuntui pitkältä ajalta, joten etsiskelin netistä suunnistuskarttoja niiltä 
alueilta, jonne olimme menossa. Karttoja löytyikin sekä Manner-Portugalista että Madeiralta.

- Parhaiten mieleen on jäänyt suunnistus Lissabonissa kaupungin keskellä olevalta linnalta alas kaupungin 



kävelykaduille. Paljon sokkeloisia katuja ja matkan varrella osa ihmisistä jopa kannusti kuin kisassa 
konsanaan. Lisäksi tuolta reissulta jäi mieleen Sintran kylämäinen linnamiljöö illan jo hieman hämärtyessä, 
muistelee Marko. Sintra on Portugalissa Lissabonin läänissä sijaitseva kaupunki ja yksi Unescon 
maailmanperintökohteista.

Marko neuvoo muita etsimään rohkeasti karttoja netistä, esimerkiksi osoitteesta http://omaps.worldofo.com/. 
Suunnistaessa pitää myös muistaa, ettei metsissä välttämättä ole samanlaisia jokamiehen oikeuksia kuin 
Suomessa. - Joskus pelkkä lenkkeilykin luonnossa arveluttaa, jos vastassa on vihainen koira tai maatilan isäntä.
Siksi kaupungeissa on yleensä helpompi suunnistaa, kun vain muistaa varoa liikennettä. Aamu on tästä syystä 
parasta aikaa, kuvailee Marko, joka on suunnistanut myös Italiassa Rooman hiljaisilla kaduilla 
aamuvarhaisella.

Markon eksoottisimmat suunnistuspaikat ovat oleet varmaankin Karibian saarilla, esimerkiksi Caymansaarilla 
tai Bahamalla. Afrikassakin on tullut lenkkeiltyä, muttei suunnistettua. – Kyllä sieltäkin mantereelta 
suunnistuskarttoja löytyy, mutta silloin ei tullut edes mietittyä karttoja, kun siellä käytiin.

Monta maata ja kaupunkia on vielä suunnistamatta, eikä Marko osaa sanoa missä olisi kaikkein 
mielenkiintoisinta suunnistaa. - Kaikki vanhat kaupungit ja sokkelot ovat erityisen hienoja. Lempikohteitani 
tähän mennessä ovat olleet edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi Kotorin hieno vanhakaupunki Montenegrossa
tai yksi maailman parhaiten säilyneistä keskiaikaisista kaupungeista Mdina Maltalla.

Yksi asia Markoa maailmalla suunnistamisessa harmittaa. - En oikein ymmärrä, miksen tajunnut tätä jo 
aiemmin. Olisi varmaan ollut mukava suunnistaa esimerkiksi Pariisissa Ranskassa tai Marrakeshissa 
Marokossa. Toivottavasti korona-virus ei kauaa estä matkailua ja maailmalle pääsee viimeistään ensi talvena.

Jutun kokosi ja kuvat välitti Katri Kastikainen-Kivelä

AM-kisojen kynnyksellä

ViPan porukoissa on kymmenien vuosien ajan ollut useita perheitä, joista on mm. suunnistajia ollut kahdessa, 
jopa kolmessa sukupolvessa. Lähipäivinä tulee kuluneeksi tasan 100 vuotta Yrjö Rautavuoman syntymästä. 
Muistan viimeisiä kertoja Yrjön kilpailleen Varkaudessa ja Joroisissa Fin-5 rastiviikolla vuonna 2002 yli 80-
vuotiaiden sarjassa. Monta muutakin vipalaista on ollut mukana korkeassa iässä mm. Martti Korhonen, Tauno 
Väisänen, Pentti Harjula, Kari Kekoni, Tarmo Ahola jne. 

Entisajan urheilija sai sysäyksen moneenkin urheilulajiin nk. Reserviläiskisoista, kuten Yrjö tai työpaikan 
kisoista. Taustalla saattoi olla pikajuoksu tai keskimatkan juoksu, jolloin loppukirivoima säilyi korkeaan ikään. 
ViPan suunnistajien riveissä on ollut monia erityisesti Vihtavuoren Tehtaiden toiminnnan parissa innostuneita. 
Isänsä tavoin Tahvokin on harrastanut monia lajeja ja nyt suunnistus on ollut yksi pääharrastuksista. Parhaita 
menestyksiä oli viime kesänä pronssimitali Keljonkankaalla Am-keskimatkoilta vain 2 minuuttia vuoden 1977 
Jukola-ankkurin (voitto) ja MM-viestikolmosen (ankkurina siinäkin) Kimmo Rauhamäen takana. Lisäksi SM 
-yössä Jämsässä Tahvo onnistui erittäin vaativalla radalla kivasti. Kilpailun johtajan tehtävistä hänellä on 
moninkertaisia kokemuksia erityisesti länsirannikolta, vastaavassa roolissa AM-kisojen kynnyksellä.

Tahvon mietteet

Alkukesän kisakalenteri näyttää varsin tyhjältä ja kaikki merkittävimmät tapahtumat on peruttu heinäkuulle 
asti. Ainut keskisuomalainen tapahtuma ainakin vielä on Rasti E4:n rastipäivät kesäkuun lopulla. Joten elokuun
aluemestaruuskilpailuille olisi varmasti kysyntää.

Tässä hallituksen tulevia linjauksia ja suosituksia odotellessa toivomme, että AM-kisat saadaan viedä läpi 
alkuperäisten ajatusten mukaan elokuun loppupuolella. Elokuun viimeistä edellinen viikonloppu on pyhitetty 
yleisesti aluemestaruuskilpailuille, joka tietysti lisää kisojen arvostusta. Myös seuraavaksi sunnuntaiksi 
kaavailtu Suunta Jyväskylän keskimatkan kilpailu Korpilahdella voisi antaa vähän lisäbuustia meidän 
viikonloppuun, koska samanlainen maastotyyppi antaisi mahdollisuuden oivalliseen viimeistelyharjoitukseen 
tulevaan SM-koitokseen.

http://omaps.worldofo.com/


Joensuun Timon valmistama kartta sekä taidollisesti että fyysisesti vaativasta maastosta luo varmasti hyvät 
puitteet, johon Tolosen Juhan johdolla syntyy mestaruuskisan arvoiset radat. Valitettavasti ViPan jäsenet eivät 
juuri pääse näistä kuitenkaan nauttimaan järjestelytehtävien takia. Toki seuraavan viikon tiistairastit antavat 
mahdollisuuden verrata omaa taitoaan varsinaisiin kilpailijoihin nähden. Kun kisan järjestäminen lopullisesti 
varmistuu, aloitan organisaation täydentämisen muiden avainhenkilöiden kalastamisella.

Vaikka oma väki sitoutuu pääosin järjestelyihin, ViPan junioreille pyritään järjestämään myös mahdollisuuksia 
osallistumiseen sekä henkilökohtaiseen kilpailuun että viestiin.

Korona tuo edelleen varmaan mahdollisiin järjestelyihin omat erityispiirteensä. AM-kisoissa ei perinteisesti ole
peseytymismahdollisuutta ja muutenkin nykytilanne saattaa vaatia tavallisuudesta poikkeavia käytäntöjä. 
Erityisesti viesti on ehkä hankalampi järjestää lähietäisyyttä välttelevällä tavalla.

”Kun emme varmasti tiedä, kuinka asiat tulevat menemään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin” sanoi jo 
presidentti Koivisto aikanaan.

Nähdään Nojosmäessä, Tahvo

"Kestävyysurheilijana monipuolisemmaksi, vahvuuksia eteenpäin vieden, 
nauttien joka hetkestä",  Maiju Kovasen mietteitä

Maiju Kovanen oli viime kesän Venlojen viestissä seuramme kärkipään suunnistaja osuussijoituksella mitaten. 
Kesä olikin ensimmäinen varsinaisesti yleisessä sarjassa. Maijun näkee usein lenkillä Laukaan keskustan 
ympäristössä, hiihtobaanoilla kuten Laajavuoren ensi lumen ladulla ja maakuntauralla tai treenaamassa 
kuntosaleilla sekä tietenkin myös iltarasteilla. Maijulla on monen muun meriitin lisäksi peräti kaksitoista 
starttia nuorten hiihtosuunnistuksen MM-kisoista, näistä 9 henkilökohtaisilla ja kolme viestimatkoilla. Itävallan
Obertilliachista 5.3.2016 kotiintuomisina oli mahtavasti kultamitali. Maiju hiihtosuunnisti avausosuuden. 
Lisäksi nuorten sarjoista on myös peräti 8 mitalia hiihtosuunnistuksen SM-tasolla, joista kolme viestikultaa. 
Hiihdosta löytyy mm. 13-vuotiaiden ylivoimainen aluemestaruus. Viime vuosina Maijun harjoitus- ja 
kilpailuohjelmaan on tullut ampumasuunnistus, jossa siinäkin hän on saanut jo olla mukana maajoukkueessa.

1. Miten innostuit liikunnasta ja suunnistuksesta?

Innostus liikuntaan on varmasti syttynyt jo pienenä - monipuolisesti harrastaessa ja kasvaessa siitä on tullut 
elämäntapa. Ensimmäiset leikkimieliset kisat kävin 6-vuotiaana yleisurheilussa. Sen jälkeen lajeja on tullut 
harrastettua vesipallosta flamencotanssiin. Urheilussa nautin eniten luonnossa liikkumisesta, vaihtuvista 
maisemista ja itseni haastamisesta, joten omaksi jutuksi muotoutui vuosien varrella maastohiihto. Hiihdon 
kautta sitten löytyikin suunnistus, kun Tammelan Seppo oli tiistai-hiidoissa tätä kiehtovaa lajia esittelemässä. 
Suunnitus tempaisi mukaansa täysin ja pian löysinkin itseni iltarasteilta ja edelleen kilpailuista. Innostus vei 
kokeilemaan maastosuunnistuksen lisäksi myös hiihtosuunnistusta ja ampumasuunnistusta.

2. Onko Sinulla hiihto vai juoksu lempilaji?

Hiihto on itselle mieluisin etenemistapa, mutta samanlaista nautintoa on juosta kesäisessä poluttomassa 
metsässä, kun kartta ja maasto kohtaa vaivattomasti omassa suunnistuksessa.

3. Parhaat meriittisi ovat hiihtosuunnistuksessa. Millainen laji se oikein on vaatimuksiltaan?

Hiihtosuunnistus poikkeaa vaatimuksiltaan hieman kesäsuunnistuksesta. Kartassa on vähemmän maastoa 
kuvaavia symboleita, sillä vain talvella havaittavat etenemisen kannalta merkittävimmät kohteet on merkitty 



karttaan korkeuskäyrien ja hiihtosuunnistusuraston lisäksi. Suunnistus perustuu maaston sekä uraston 
hahmottamiseen, suunnitelmaan eli reitinvalintaan, ennakointiin, havainnointiin ja kuvamuistiin, sillä oma 
sijainti kartalla on muistettava, kun peukaloa ei pysty hiihtäessä kartalla pitämään. Suksilla liikuttaessa vauhtia 
on luonnollisesti enemmän kesäsuunnistukseen verrattuna, joten reitinvalinnat ja havainnot maastosta on 
tehtävä nopeasti. Ketteryys, rohkeus ja suksenhallinta taidot korostuvat lajissa, sillä reitit saattavat viedä 
urheilijan paljon tavallisia maastohiihtolatuja vaativampiin paikkoihin.

4. Ratamestarityössä laitoimme sisaresi Anun kanssa Harisenmäen kartalle viime kesänä kohtalaisen 
vaativat radat. Mikä on parasta ratamestarihommassa?

Ratamestaroidessa pääsee tarkastelemaan suunnistuksen haasteita eri näkökulmasta. On mielenkiintoista pohtia
suunnistajan maastossa tekemiin valintoihin vaikuttavia tekijöitä sekä yrittää luoda sopivia haasteita eri 
taitotasoille, niin että kaikki saisivat kokea metsässä myös onnistumisia.

5. Millaisia liikunnallisia ja kilpailullisia tavoitteita Sinulla on?

Tavoite on kehittyä kestävyysurheilijana monipuolisemmaksi sekä viedä vahvuuksia eteenpäin nauttien joka 
hetkestä.

6. Mikä alue Keski-Suomessa on Sinulle rakkainta suunnistusaluetta ja miksi?

Ei ole Keski-Suomessa yhtä suosikkia, täällä on monia todella hienoja maastoja. Rakkain iltarastimaasto on 
kuitenkin Syömäsijanmäki, sillä siellä olen liikkunut vauvasta saakka ja suunnistaessa on aina kiva huomata, 
miten vieläkin löytyy tutusta metsästä uusia paikkoja.

Janne Valkosen ajatuksia talvi- ja omatoimirasteista

Janne päätti käyttää olosuhteet hyväksi Vaasan marssin periaatteella "ei meitä sää voi säikyttää ei kuihtumaan 
saa talvetkaan" Tammikuussa pidettiin rastikauden avajaiset Tupaswillan ja Hirsikankaan kartoilla sekä 
keväämmällä Vihtavuoren liikuntakeskuksen kopin luota. Näistä löytyy tuloksiakin sivuiltamme.
”Tässä Tiomila-viikonloppuna olikin aikaa ulkoilla ihan kotikunnassa, vaikka viestiin oltiin kyllä 
ilmoittauduttu meiltäkin -  mutta tää aika... eivät ole suostuneet Ruotsissa vielä perumaan kisaa, joten 
maksujenkin palautus odotuttaa!”

1. Mistä sait idean lähteä tekemään keskellä talvea ratoja?

Jo joitakin vuosia sitten oli keskusteluja että eikö talvella voisi olla yhtälailla suunnistus toimintaa ja viime 
vuoden loppu kesällä/syksyllä minulta kyseltiin asiasta uudemman kerran. No esitin asiaa jaostossa mutta kun 
se ei saanut mitenkään innostunutta kannatusta niin talven"keliolosuhteittenkin puolesta ne oli mahdollista 
järjestää ihan maastoissa joten päätin tehdä harjoitukset itse kun aikaakin oli lomalaisena. Ajatuksena oli 
käynnistää kausi jo heti uutena vuotena mutta päästiinpähän kausi aloittamaan kuitenkin tammikuussa.

2. Oliko ratojen laatiminen vaikeaa ? Jouduitko välttelemään joitakin alueita? 

Kauden avausrastit tein Tupaswillan alueelle kun tunsin sen lumitilanteen koska olin tehnyt kartan päivitystä 
syksyn ja alkutalven siellä. Toisen harjoituksen tein yleisöpalautteen ja lumi tilanteen salliessa pikapikaa 
Hirsikankaan kartalle. Paikka valikoitui Hirsikankaaksi sillä että kuusikothan oli pääasiassa lumettomia ja sen 
kartan alueelta niitä myös löytyy. Löytyi tosin lumisiakin alueita reittien varrelle. Eli taimikoita tuli välttää 
ratasuunnittelussa.

3. Päädyit viimeisessä harjoituksessa pelkkiin nauhoihin, mutta kahdessa ekassa oli emitleimaus? 

Tammikuun rasteilla oli emitit käytössä eli toistaiseksi ainoat vuoden 2020 seuran järjestämät harjoitukset 
joista on tulokset seuran internetsivuilla. Vihtavuoren harjoituksen järjestin "kevyemmin" eli rasteilla oli vain 



punaiset kuitunauhat. Silloin haittana oli sähköpostilistan puute, joten tiedon välitys oli hyvin puutteellista.

4. Nyt monet seurat järjestävät nk. omatoimirasteja. Mitä mieltä olet niistä?

Omatoimirasteissa on hyviä ja huonoja puolia. Positiivista: Asiakkaan näkökulmasta - osallistuminen ei ole 
rajattu 3 n. tunnin (klo 17-20) aikahaarukkaan, joka mahdollistaa osallistumisen eri asiakaskuntien oman 
ajankäytön mukaan. Järjestävän porukan kannalta - yksi repullinen painoa pois selästä, kun leimasimia ei viedä
maastoon? Karttojen haku tulostuksesta jäi pois. Tiistai-iltana voi tehdä jotain muuta (vai - voiko olla 
parempaa tekemistä?). Rasteja voinee (?) järjestää hieman ahtaammista paikoista, kun kaikki osallistujat eivät 
ole yhtä aikaa paikalla.
Sitten niitä varjopuolia: Seuran kannalta osallistumismaksut jäävät saamatta(ei ole tosin niitä menojakaan). 
Järjestäjien kannalta samat ajokilometrit säilyy, mutta tieto että onko osallistujia miten paljon sekä asikkaiden 
palaute jää saamatta, joka aika tärkeä motivaattori kuitenkin.
Asiakkaan puolelta: Kaikilla ei kartan tulostus mahdollisuutta ole tällä hetkellä
Summa summarum kuitenkin: Tulevia vuosia varten harkintaan, että voisiko rasteja säilyttää pitempään 
maastossa omatoimisuunnistajien tarpeisiin tai voisiko edellisviikon pdfn julkaista, vaikka rastit jo kerätty pois.

5. Olet päivitellyt jonkin verran ViPan karttoja. Mitä alueita olet samonnut?

Syksyllä siis aloitin Tupaswillan alueella tarpomisen jo oman kuntoilunkin takia, ja nyt olen käynyt 
Tahkovuoren -Kiikkuharjun aluetta kävelemässä kasvillisuuskuvausmuutokset ensisijaisena kohteena. 
GPS/padin käyttöä olisi tarkoitus Lehtimäen Juhan kanssa mennä opettelemaan/kokeilemaan myös näille 
alueille jatkossa.     t.Janne.  

Suunnistusjaoston kokoonpano 2020

Puheenjohtaja

Juha Tolonen
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juha.tolonen@laukaa.fi
Kilpasuunnistus, varapuheenjohtaja
Heikki Kekoni
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Nuorisovastaava
Jari Liuha
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jari.liuha@gmail.com
Karttavastaava
Juha Lehtimäki
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juha.lehtimaki@elisanet.fi
Kuntosuunnistus
Kari Puurunen
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kari.puurunen@luukku.com
Kuntosuunnistus
Taisto Kotila
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Valokuvasuunnistus Lammasmäen kartalla

Valokuvan ja suunnan avulla (itä 90, etelä 180, länsi 270 astetta, pohjoinen 360 astetta jne.) tulisi löytää oikea 
lähtöpiste, seitsemän rastin oikeat paikat ja vielä maalipaikka. Rastilippu osoittaa rastiympyrän keskuksen. 
Radan pituus on 2220 m. Oheisen kartan mittakaava 1:5000. Esim. juoksuradan kaarteiden äärikohdasta 
toiseen kartalla 2,6 cm eli 130 m. Piirrä rata kartalle ja ota kuva ratkaisustasi ja lähetä sähköpostilla 
juhav.niemisto@gmail.com tai tekstiviestin liitteenä 0407664341 10.6. mennessä. Kuvaksi kelpaa 
mustavalkoinen. Muista laittaa nimesi ja mielellään osoitekin. Perheestä voi lähettää montakin vastausta, mutta
jokainen ratkaiskoon itse radan. Juhalla on lähinnä nuoria varten parikymmentä tulostettua karttaa, joita voi 
kysyä puhelimella tai sähköpostilla. Oikein vastanneiden kesken arvotaan kaksi 20 euron arvoista palkintoa. 
Radan laati Juha Niemistö ja Ismo Paukku, joka otti myös kaikki kuvat.  

Lähtö puu, 296 astetta

Rasti 1 aidan pää, suunta 332 astetta
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Rasti 2 pieni kuoppa, suunta 145 astetta

Rasti 3 kentän reuna, kentän reunan ja polun risteys, suunta 98 astetta.



Rasti 4 ojien eteläisempi risteys, suunta 23 astetta

Rasti 5 kivi lounaispuoli, suunta 60 astetta



Rasti 6 kumpare, suunta 308 astetta

Rasti 7 teräsaidan nurkka, suunta 203 astetta



Maali tunnelin pää, suunta 312 astetta

Puujalkavitsejä

Mitä tukkirekan kuski sanoi, kun tielle tippui kuormasta tukki? Oho tukki tukki tukkitien.

Kuinka monta banaania mahtuu terttuun? No se on ihan Tertun oma asia.

Miksi sarvikuonolla on sarvi? Koska muuten sen nimi olisi pelkkä kuono.

Mitä kärpänen sanoi toiselle? Tuu kattoon kattoon kun ossi tapettiin tapettiin

Mistä sika pahoittaa mielensä? Kinkkukiusauksesta.

Keksijä Keksi keksi keksin. Keksittyään keksin keksijä Keksi keksi keksillensä nimeksi keksi, ja keksijä Keksi 
sai keksin keksityksi. 

Ala-asteen lasten vastauksia koekysymyksiin

Mikä rakennus? (Eduskuntatalon kuva)
– Turun tuomiokirkon uimahalli.

Kerro Lapin kasvillisuudesta.
– Kaikki kasvaa jossain tuntureilla ja ne on ihan viluissaan.
– Jotkuilla on lämmin

Hyönteisen muodonvaihdos?
– Se muna, kuoriutuu, imetys, aikuinen kärpäne.

Ruoansulatuselimet?
– Tuma, ohut soli, paksusuli, nenä, suu ja keuhkokurkku.





Kuinka kehitän omaa suunnistustaitoani? Jari Liuha

Jari vaihtopuomilla maakuntasuunnistuksessa 2019, kuva Touho Häkkinen

Pamausrastiin toivottiin juttua taidon kehittämisestä ja harjoittelusta. Taustalla oli myös toive hieman 
vaativammista suunnistusradoista kuin perinteisillä kuntorasteilla on tarjolla.

Yksinkertaisimmillaan suunnistuksen voisi kiteyttää lausahdukseen: -Kato minne menet ja mene minne katot. 
Kun tähän välillä “mystiseenkin” suunnistustaitoon perehdytään hieman perusteellisemmin, alkaa hahmottua 
kuva vaativasta ja monimutkaisesta havainnointi- ja ajatteluprosessista. Onko kyse synnynnäisestä lahjasta 
vaikka avaruudellisen hahmottamisen alueella? Onko toisilla syntyjään parempi suuntavaisto? No - on ja ei. 
Varmaa on, että aina uuden taidon oppiminen vaatii kovaa tai vielä kovempaa harjoittelua.

Ensimmäinen kattava suunnistustaitoa määrittelevä ja avaava teos lienee Suunnistustaito vuodelta 1995. Siinä 
Pekka Nikulainen et al. kuvaavat suunnistustaidon koostuvan 1. perustaidoista, 2. toiminnan ohjauksesta ja 
3. suorituksen hallinnasta. Perustaitoja ovat esimerkiksi kartanluku, karttamerkkien osaaminen, kompassin 
käyttö ja matkan mittaaminen. Toiminnan ohjaus on harjoittelun tuloksena syntynyt ajattelumalli, joilla 
erilaisia suunnistustehtäviä pyritään ratkaisemaan. Suorituksen hallinta tarkoittaa oman toiminnan tietoista 
ohjaamista esimerkiksi tunteiden ja asenteiden suhteen.
Kun kaikki osatekijät ja vielä fyysinen kunto ja virekin osuu kohdilleen, voi suunnistajakin päästä 
parhaimmillaan “flow-tilaan”, jolloin kaikki vain toimii.Koska suunnistustaito on näin laaja kokonaisuus, on 
turha edes yrittää tiivistää kaikkea yhteen lehtijuttuun. Moni aktiivisuunnistaja osaa jo perustaitoja melko 
hyvin, mutta toiminnan ohjaus ja suorituksen hallinta ovat lienevät ne heikommat osa-alueet. Jos ajatellaan 
vaikka tennistä taitoa vaativana lajina, on silläkin paljon yhteistä suunnistustaitoon. Huippupelaajan ei tarvitse 
jatkuvasti tietoisesti pakottaa itseään tekemään oikeita lyöntejä ja valintoja pelitilanteessa. Samoin taitava 
suunnistaja tekee tiedostamattaan lukuisia “oikeita” valintoja ja ratkaisuja suorituksen aikana. Harjoittelun ja 
kokemuksen kautta syntyneet oikeat sisäiset mallit ohjaavat sujuvaa ja nopeaa toimintaa.

Jotta taitoa voisi kehittää, pitäisi tietää mihin asioihin omaa ajatteluaan kohdentaa kussakin harjoituksessa. 
Tässä jutussa keskityn toiminnan ohjauksen kehittämiseen taidon osatekijänä. Käytän esimerkkinä yhdessä 
Juha Niemistön kanssa laatimaamme ViPan pitkää testirataa 2020 (Pitkä rata on 4,2 km ja lyhyt 3,1 km). 
Rasteilla on kelta-oranssit kuitunauhat juhannukseen asti ja radan voi tulostaa ViPan nettisivuilta Pamausrasti-
lehden yhteydestä. Rata on vaativassa mäkimaastossa Valkolan Harisenmäessä, jossa korkeuskäyrien 
lukeminen on tärkeässä roolissa. Korkeuskäyrien lukeminen ja niistä oman kolmiulotteisen ennakkokäsityksen 
luominen on sinällään vielä perustaidon osa-aluetta.



Toiminnan ohjauksen puolelle siirrytään siinä vaiheessa, kun omalla ajattelulla ohjataan omaa havainnointia ja 
ennakointia oikeisiin asioihin. Useinhan virhe alkaa jo ennen varsinaista harhailua tai “kartalta tipahtamista”. 
Jotain on jo aiemmin jäänyt tekemättä tai ennakoimatta. Taitava suunnistaja osaa nopeasti löytää olennaiset 
käyrämuodot ja tehdä siten monimutkaisesta rastivälistä yksinkertaisen toteuttaa. Yksi osa taitoa on myös 
pakottaa itsensä sinnikkäästi koko suorituksen ajan tekemään havainnointia ja ennakointia. Keväällä 
suunnistusrutiini on usein vielä hukassa, jolloin henkinen väsymys/laiskuus iskee nopeammin, kuin 
loppukesästä. Tämä on hyvä tiedostaa myös harjoituksia tehdessään.

Esimerkkinä oleva testirata on keskimatkan tyyppistä teknistä suunnistusta, jossa ajatus pitää pysyä koko ajan 
kasassa tai virhe tulee hyvin nopeasti. Tämän mystisen “ajatuksen” voi konkretisoida muutamiksi tärkeiksi 
asioiksi, joita jokaisella rastivälillä toistetaan - sitkeästi! Tällaisia “muistilistoja” on nähty jopa 
maailmanmestareilla rastimääritekoteloissa ennen tärkeää kilpailua. Tuolloin tunteet ja asenteet saattavat viedä 
ajattelua hakoteille, jolloin konkreetit sanat palauttavat ajattelun oikealle uralle. Ei ole yhtä oikeaa tapaa 
suunnistaa tai harjoitella taitoa, mutta joitain ajattelun ja päätöksenteon perusasioita voi selkeästi nimetä. 
Kertaamalla näitä toistettavia ajattelu- ja toimintamalleja ennen harjoitusta, on helpompi pitää ajatus kirkkaana 
ja tavoitteen suunnassa.

Tässä siis kokeiltavaksi “ajatusmylly” vaikkapa testiradan suunnistamiseen:

1. Ota oikea lähtösuunta rastilta (Jotkut käyttävät kompassia!)
2. Katso rastivälin tärkeimmät isot/selvät kohteet (käyrämuodot, korkeustasot, johdattelevat kohteet)
3. Katso rastinotto, eli lähestyminen (Minkä kohteen/kohteiden kautta rastille löytää varmasti?)
4. Lue jatkuvavasti karttaa ja etsi kohteita (ennakoi) joita odotat tulevan eteesi (Tärkeämpää on tietää 

minne on tulossa, kuin missä on menossa!)
5. Havainnoi maastoa mahdollisimman kaukaa edestä (Usein kannattaa myös havainnoida sivuilta tai 

jopa takaa ja siten varmistaa tilanne useammasta kohteesta.)
6. Varmista suunta kompassista tarvittaessa (kun kartta on oikein päin ja hyvät ennakot tulevasta 50-100 

metristä, et välttämättä tarvitse kompassia juurikaan).
7. Muista tehdä tarkempi rastinoton ennakko ennen rastin lähestymistä (Esimerkki pitkän testiradan 

rasti yhdeksän lähestymisestä: 200 metriä ennen rastia lähden ajouran mutkasta oikeassa suunnassa 
kohti rastia, odotan näkeväni tasanteen lopussa kaarevan metsäkuvion rajan ja sen oikealla puolella 
ensin kaksi kiveä ja ison metsän puolella yksittäisen kiven, varmistan, että etäisyys kiviin on oikea 
etenemislinjan kannalta, viimeisen vajaan sadan metrin aikana juoksen loivaa alamäkeä kohti mäen 
päätyä suunnan pitäen, pää pyörii ja hakee edestä laakeaa rastinotkoa ja kelta-oranssia kuitunauhaa.)

Toisin sanoen huolellinen lähtö rastilta oikeaan suuntaan ja hyvillä ennakoilla tulevista kohteista on jo puolet 
onnistumisesta. Tämän jälkeen on tärkeää pakottaa itsensä lukemaan jatkuvasti ennakoita ja toisaalta 
havainnoimaan ahnaasti riittävän kaukaa edestä, jotta jälleen ehtii lukemaan uusia ennakoita havaitakseen ne 
ajoissa. Tällöin suunnistus pysyy “edessä” eikä jää jalkoihin. Usein virhettä edeltää hetkellinen nukahtaminen 
(lue laiskuus) juuri näiden ennakoiden lukemisessa.

Pyrimme tekemään tuohon ViPan testirataan rastivälejä, jotka vaativat juuri korkeuskäyrien hahmottamista ja 
korkeustasojen ymmärtämistä. Kuntorastiradoilla rastit sijaitsevat usein selkeiden kohteiden (polun risteys, 
metsäkuvion rajan lähellä) vieressä, jolloin rastin lähestyminen ei vaadi suurempaa taitoa.

Testiradalla tällaisia itsestään selviä “kirkontorneja” ei välttämättä aina ole tai niitä ei heti huomaa. Joskus 
rastinotto täytyykin aloittaa jo 200 metriä ennen rastia, koska rasti on “tyhjässä” rinteessä tai muuten vaikeasti 
havainnoitavassa paikassa, kuten tiheikössä (rastiväli 6-7). Rastinotto voi näin tapahtua vaikka hakeutumalla 
rinteessä varmasti rastin korkeustasolle riittävän ajoissa ja varmassa kohteessa (Esimerkiksi rastilta kuusi 
noustaan kuvionrajan kulmaan ja käyrän verran siitäkin ylemmälle apukäyrän tasolle). Sitten vain taso 
pitämällä lähestytään rastia ja pyritään havainnoimaan se vähäkin mitä on erotettavissa (yksittäinen kivi 
apukäyrän alapuolella, kivikko rinteessä, kivet ennen rastia ja kumpareet rastisupan oikealla puolella).

On tärkeää muistaa, että aluksi näiden asioiden tietoinen tekeminen vaatii aikaa ja itsensä pakottamista 



ennakointiin ja havainnointiin. Kun uusi ajattelu- ja toimintamalli on vahvistunut alkaa se muuttua 
automaatioksi. Harjoittelun myötä kaikki ajattelu ja havaintotoiminnot nopeutuvat ja kovempi juoksuvauhti 
mahdollistuu. Huippusuunnistaja tekee reitinvalinnan ja rastinottosuunnitelman lyhyelle rastivälille 
muutamalla sekunnin vilkaisulla ja alkaa sitten pyörittämään automaattisesti tuota “ajatusmyllyä” 
keskittyneesti ja automaattisesti.

Suunnistuksessa tuo paljon mainostettu flow voi parhaimmillaan olla tila, jossa kaikki osatekijät toimivat 
saumattomasti ja pakottamatta. Silloin tuntuu, että aikaa kartan lukemiseen ja maaston havainnointiin on 
määrättömästi eikä kiireen tuntu häiritse tekemistä - vaikka juoksuvauhti olisikin maksimissaan ja fyysinen 
rasitus kova. Välillä flowssa voi olla jopa tunne, että voi itse tarkkailla omaa toimintaansa. Tällöin on aikaa 
rauhassa tehdä siihen tarvittavia pieniä korjauksia hyvissä ajoin jo ennen mahdollista virheeseen johtavaa 
nukahtamista.

Piirrä aina reittisi harjoituksen jälkeen ja mieti kuinka oma ajatusmalli toimi. Mitä teet seuravalla kerralla 
erilailla? Omaa reittipiirrustusta on myös hyvä verrata gps-viivaan, joka paljastaa usein uusia asioita 
suorituksesta. Hyvä alusta harjoituksien gps-tiedostojen jakamiseen ja analysointiin on World of Orienteering 
sivuston tarjoama 3D Rerun: http://3drerun.worldofo.com/ 

Omatoimiradat Pitkä ja lyhyt  erityisesti rinnesuunnistustaidon kehittämiseksi, maastossa kuitunauhat 
juhannukseen 2020 asti. Ratojen ideointi Jari Liuha ja Juha Niemistö. 

http://3drerun.worldofo.com/
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